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Změna ve společnosti navozená pomocí svědectví 

POSLÁNÍ INSTITUTU: 
překonávat předsudky, netoleranci a nenávist 
– a utrpení, která způsobují – pomocí 
vzdělávacího využití svědectví pamětníků z 
Archivu vizuální historie.  



Svědectví jako výzva pro budoucnost 



Strategické cíle 

Nejlepší technologie 
VHA/sbírky/uchovávání/indexace/zpřístupňování/inovace 

Celosvětový dosah 
Důvěryhodný zdroj a dlouhodobá místní partnerství 

Prokázaný efekt 
Měření, evaluace a komunikace dopadu   

Akademický svět 
Pro výuku, učení a výzkum založený na svědectvích 



Programové schéma 

PŘÍSTUP VÝZKUM VZDĚLÁVÁNÍ CELOSVĚTOVÝ 
DOSAH 

Původní sbírka 
interview 
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interview 

Integrované cizí 
sbírky 

New 
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Conflict 

Uchovávání a 
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Visual History Archive 
Program 

Ctr For Advanced  
Genocide Research 

IWITNESS TRANSMEDIA 

Vůdčí osobnosti DEFY 

Research Fellows Teaching Fellows 

Konference a 
semináře Univerzitní akce 

Zapojení učitelů Zapojení 
studentů 

Profesní 
vzdělávání Partnerství 

Online  
obsah & zdroje 

Echoes & 
Reflections 

Vlastní média Kurátorská práce 

Sdílená média Collateral 

Pozornost 
zvenčí: Earned 

Media 
Komunikační kanály 



Svědectví— Archiv vizuální historie 

ZEMÍ 

63 
SVĚDECTVÍ 

53,000 
JAZYK 

41 



Stavební kameny 
genocidy 

Pedagogické 
působení 

Efekt svědectví 

POCHOPENÍ ZÁVAZEK AKTIVNÍ ÚČAST 

IDEA ZÁJEM ÚMYSL 

SLEDOVÁNÍ 
(USE) 

ZAŘAZENÍ 
(INTEGRATE) 

PŘISPÍVÁNÍ 
(CONTRIBUTE) 
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Vzdorování 
trajektorii 
vedoucí ke 
genocidě 

Vzdělávání 
vedoucí k 
měřitelné změně 

Přístupné pro 
všechny 

Výsledky a  
evaluace 

1. Změna postojů 
2. Změna chování 
3. Společenská 

změna 

ZMĚNA 

Pracovní teorie změny 



iwitness.usc.edu  • Witness je vzdělávací webová stránka, která poskytuje přístup k více než 
1500 celoživotním filmovým vzpomínkám očitých svědků dvacátého století, 
včetně přeživších Holokaustu a dalších genocid (Rwanda, Arménie, 
Guatemala, Kambodža, Nanjing).  

• IWitness, dostupný zdarma a přes běžné internetové připojení, umožňuje 
pedagogům a jejich studentům prozkoumávat obsah těchto svědectví 
různými způsoby a nabízí tak širokou škálu využití ve třídě i mimo ni, 
v češtině i angličtině.  

• IWitness je jediným vzdělávacím produktem, který nabízí integrovanou 
online střižnu, umožňující uživatelům práci se svědectvími pamětníků a 
dalšími zdroji informací v plně multimediálním digitálním prostředí.  

• Zároveň jsou registrovaným uživatelům k dispozici veškeré nástroje  
     e-learningu, včetně správy tříd či tvorby vlastních vzdělávacích aktivit. 

Registrovaným uživatům je ke dnešku  dispozici 66 interview v češtině  
a 4 aktivity v češtině (učitelé si tvoří vlastní, ale tyto čtyři jsou dostupné všem 
uživatelům) se dostanou jen zdarma registrovaní uživatelé. 

 
Pro pedagogy, kterým se mohou hodit aktivity v jiných jazycích než je čeština 
(například v Itálii je IWitness využíván v kombinovaných hodinách angličtiny a 
etiky) jsou k dispozici svědectví a aktivity v celkem 25 jazycích. 
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PŘISPÍVÁNÍ 
(CONTRIBUTE) 



Podrobný návod naleznete na Moderních dějinách: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/byli-jsme-uprchliky-1938/ 

iwitness.usc.edu  



Děkuji za pozornost. 

smok.martin@gmail.com 


